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جغرافیایی، تنوع زبانی و که فصل اول درباره موقعیتنامه در چهار فصل تدوین شده استاین پایان
و نیز . ترکی آذري و زبان ترکی مطالبی را در خود داردویژگیهاي انسانی شهرستان خلخال و تاریخ مطالعات

در مورد فصل دوم. کنداندیشمندان ایرانی را مرور میو به خصوصشناسان مختلفزبانو بررسیهاينظرات
کند و روند میشناسی بحثاز زباندرباره این رشتهمختلفهايو عقیدهاي و نظراتشناسی مقابلهزبان

در گویشواجهاي ترکی آذري به خصوصو فصل سوم به توصیف. دهدمیمقایسه زبانها را مورد توجه قرار
هجاي آنها را در ساختهاي آنها و نیز نحوه توزیعهاي متفاوت ، واجها و گونهپردازد، واجگونهمیخلخال

فرایندهاي آوایی و قواعد واجی و مقایسه آنها در دو دهد و فصل چهارم بهورد بررسی قرار میترکی آذري م
9همخوان و 21ترکی آذري داراي : رسیم کههاي فوق به این نتیجه میمجموع بحثاز. پردازدمیگویش

رکی آذري نیستند واجهاي تجزوK, f, Zباشد و اینکه بعضی از زبانشناسان معتقدند که واجهايواکه می
شود زیرا در بررسی واجهاي ترکی آذري در تایید میخلخال، نظر آنهابا توجه به مقایسه واجها در گویش

تبریزخلخال و هم در گویشکه هم در گویشfشود به استثناي واجمشاهده نمیخلخال این واجهاگویش
نه واکه وجود دارد و دو گویشکه در هرید گفتها بادر مورد واکه. از بسامد بسیار اندکی برخودار است 

و . آیدفرایندهاي خاصی به وجود میندارد و تحتوجودواکه کشیده در ترکی آذري در هر دو گویش
رود به هاي ترکی به کارروند و اگر استثنایا در بعضی واژههاي قرضی به کار میواژههاي کشیده فقط درواکه

با عملکرد فرایند آوایی به وجود اي کهواگهخلخال گاهی کششدر گویش. است هاي قرضی با واژهقیاس
بندي که " [ba:lix]و"ماهی" [balix]هايکند مانند واژهایجاد میها تمایز معناییبین واژه. آمده است 

از پسگویشدوعلل تفاوت. باشدمی/baGliG/به صورتکه در ژرفساخت"بندندبا آن میراعلف
براي رسیدن از قواعد واجی در دو گویشعملکردمتفاوت: الف : هاي الزم موارد زیر ذکر شده است بررسی

دهد این فرایند تبریز همگونی کامل رخ میدلیل مثال اگر در گویشبه همین. به روساخت سطح ژرفساخت
ها در دو واجگونهوزیع متفاوتت: ب . شودظاهر میناهمگونی، یا همگونی ناقصخلخال به صورتدر گویش

تبریز به در گویش/G/مثال واج ژرفساختیبراياستدر گویشیکی از عوامل مهم دیگر اختالفگویش



[lmax??] "تبریزگویش": یابدتظاهر می[c]خلخال به صورتدر حالی که در گویش[X]صورت

دربخصوص/r/اي ازواجگونه[y]تبریزدر گویش[lmaxc??] "خلخالگویش" /lmaG??/ "آمدن"
عامل دیگري که : پ . نداردخلخال این واجگونه اصال وجودباشد در صورتی که در گویشموضع پایانی می

مثال در مثال . است ها در دو گویشهماهنگی واکهعمل کردنشود، متفاوتمیدو گویشتفاوتباعث
خلخال بیندر حالی که در گویشاستیشه ناهماهنگتبریز با واکه رگویشواکه پسوند در"ب "قسمت

و نحوه عملکرد آن در هر قاعده واجشناسی40نامه در این پایان. همین دو واکه هماهنگی کامل وجود دارد
کنند و از نقاط یکسان عمل میدر هر دو گویشکه تعدادي از این قواعد. بررسی شده است دو گویش

عمل کرده و از وجه افتراق دو ها متفاوتو بعضی دیگر از این قاعدهندشومیمحسوبتشابه دو گویش
زمینه واژگانی، جا دارد درمقابله شده استدر این تحقیق فقط نظام آوایی دو گویش. هستندگویش

.تري انجام شودگستردهتحقیقاتنیز در دو گویشدستوري، و تکیه و آهنگ

گویش|نظام آوایی|آذري|زبان ترکی|بررسی تطبیقی|خلخال|تبریز:نمایه ها


